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7.5.2020 A9-0021/42

Pozměňovací návrh 42
Daniel Freund
za skupinu Verts/ALE
Franco Roberti, Lara Wolters, Sabrina Pignedoli, Ramona Strugariu, Katalin Cseh, 
Karen Melchior

Zpráva A9-0021/2020
Maria Grapini
Udělení absolutoria za rok 2018: souhrnný rozpočet EU – Evropský parlament
2019/2056(DEC)

Návrh usnesen
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. vyzývá správu, aby obracela 
pozornost na kodex chování pro poslance, 
podle něhož musí poslanci jednat výhradně 
ve veřejném zájmu a při výkonu svých 
povinností se řídit zásadami 
nezainteresovanosti, bezúhonnosti, 
transparentnosti, náležité péče, čestnosti, 
odpovědnosti a respektování dobré pověsti 
Parlamentu; poukazuje na to, že kodex 
chování definuje střet zájmů a stanovuje 
postup, jakým by měli poslanci takovou 
situaci řešit, a obsahuje také pravidla pro 
pracovní činnost bývalých poslanců;

27. vyzývá správu, aby obracela 
pozornost na kodex chování pro poslance, 
podle něhož musí poslanci jednat výhradně 
ve veřejném zájmu a při výkonu svých 
povinností se řídit zásadami 
nezainteresovanosti, bezúhonnosti, 
transparentnosti, náležité péče, čestnosti, 
odpovědnosti a respektování dobré pověsti 
Parlamentu; poukazuje na to, že kodex 
chování definuje střet zájmů a stanovuje 
postup, jakým by měli poslanci takovou 
situaci řešit, a obsahuje také pravidla pro 
pracovní činnost bývalých poslanců; 
vyzývá Parlament, aby zajistil důsledné 
dodržování kodexu chování a aby v rámci 
toho proaktivně a systematicky vyzýval 
bývalé poslance k informování 
Parlamentu o své profesní činnosti po 
ukončení poslaneckého mandátu, a aby 
orgán příslušný k udělení absolutoria 
pravidelně informoval o dodržování 
kodexu chování ze strany poslanců;

Or. en
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7.5.2020 A9-0021/43

Pozměňovací návrh 43
Daniel Freund
za skupinu Verts/ALE
Lara Wolters, Sabrina Pignedoli, Ramona Strugariu, Katalin Cseh, Karen Melchior

Zpráva A9-0021/2020
Maria Grapini
Udělení absolutoria za rok 2018: souhrnný rozpočet EU – Evropský parlament
2019/2056(DEC)

Návrh usnesení
Bod 27 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27a. připomíná, že poslanci měli v roce 
2017 ve svém prohlášení o finančních 
zájmech povinnost podat podrobnější 
informace u kategorie příjmu 5; lituje, že 
poslanci dosud nejsou povinni poskytovat 
přesné údaje o placených resp. 
neplacených externích aktivitách, což 
vede k tomu, že někteří z nich nepřesně 
uvádějí jako svou externí činnost 
„právník“ nebo „majitel poradenské 
firmy“, takže nelze ověřit, zda tato činnost 
může vést ke střetu zájmů s jejich 
parlamentní činností; vyzývá 
předsednictvo, aby aktualizovalo formát 
prohlášení a zajistilo, že poslanci v něm 
budou uvádět podrobnější údaje, což 
umožní tyto situace řešit; vybízí v této 
souvislosti ke konzultacím s příslušnými 
orgány členských států za účelem výměny 
osvědčených postupů; vyzývá útvary 
Parlamentu, aby zlepšily mechanismy pro 
monitorování a ověřování těchto 
prohlášení, což by mělo zahrnovat 
důkladné kontroly alespoň u těch 
prohlášení, v nichž jsou uvedeny poměrně 
vysoké vedlejší příjmy; vyzývá 
předsednictvo, aby útvarům Parlamentu 
dalo pravomoc požadovat od poslanců 
dodatečné informace, je-li to pro účely 
ověření nutné; dále vyzývá předsedu, aby 
zajistil, že poslanci budou dodržovat 
pravidla týkající se prohlášení o jejich 
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finančních zájmech a další pravidla 
obsažená v kodexu chování, a to i 
prostřednictvím toho, že jim budou 
ukládány pokuty;

Or. en
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7.5.2020 A9-0021/44

Pozměňovací návrh 44
Daniel Freund
za skupinu Verts/ALE
Franco Roberti, Lara Wolters, Sabrina Pignedoli, Ramona Strugariu, Katalin Cseh, 
Karen Melchior

Zpráva A9-0021/2020
Maria Grapini
Udělení absolutoria za rok 2018: souhrnný rozpočet EU – Evropský parlament
2019/2056(DEC)

Návrh usnesení
Bod 27 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27b. se znepokojením konstatuje, že v 
letech 2012 až 2018 se vyskytlo nejméně 
24 případů porušení kodexu chování, v 
nichž nebyla uložena žádná sankce; 
zdůrazňuje, že pokud nebude porušování 
kodexu chování přiměřeně penalizováno, 
bude méně pravděpodobné, že ho poslanci 
budou dodržovat; vyzývá předsedu, aby 
pečlivě posuzoval veškeré případy 
údajného porušení kodexu, a ve vhodných 
případech ukládal dotyčným poslancům 
přiměřené sankce;

Or. en
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7.5.2020 A9-0021/45

Pozměňovací návrh 45
Daniel Freund
za skupinu Verts/ALE
Franco Roberti, Lara Wolters, Sabrina Pignedoli, Ramona Strugariu, Katalin Cseh, 
Karen Melchior

Zpráva A9-0021/2020
Maria Grapini
Udělení absolutoria za rok 2018: souhrnný rozpočet EU – Evropský parlament
2019/2056(DEC)

Návrh usnesení
Bod 32

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32. vyzývá Parlament, aby analyzoval 
nedávno přijatou směrnici (EU) 
2019/193711  o ochraně osob, které 
oznamují porušení práva Unie, a 
aktualizoval své interní předpisy, které 
provádějí článek 22c služebního řádu;

32. vyzývá Parlament, aby v plném 
rozsahu přizpůsobil svá vnitřní pravidla 
obsažená ve služebním řádu nedávno 
přijaté směrnici (EU) 2019/193711a o 
ochraně osob, které oznamují porušení 
práva Unie, a to i na základě toho, že pro 
oznamování zřídí bezpečné kanály; dále 
požaduje, aby Parlament oznamovatelům 
zajistil stejnou úroveň ochrany, jako 
zajišťuje obětem obtěžování; požaduje, 
aby generální tajemník nařídil povinné 
školení pro vedoucí pracovníky, aby se 
mezi parlamentními zaměstnanci zvýšilo 
povědomí o tom, jaké ochrany požívají 
oznamovatelé a jaké jsou jejich povinnosti 
podle služebního řádu, pokud jde o 
oznamování protiprávní činnosti nebo 
nesprávných úředních postupů;

_________________ _________________
1a Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 
2019 o ochraně osob 

11 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 
2019 o ochraně osob, které oznamují 
porušení práva Unie (Úř. věst. L 305, 
26.11.2019, s. 17).

Or. en
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7.5.2020 A9-0021/46

Pozměňovací návrh 46
Daniel Freund
za skupinu Verts/ALE
Ramona Strugariu, Lara Wolters, Katalin Cseh, Karen Melchior

Zpráva A9-0021/2020
Maria Grapini
Udělení absolutoria za rok 2018: souhrnný rozpočet EU – Evropský parlament
2019/2056(DEC)

Návrh usnesení
Bod 46

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

46. připomíná, že článek 11 jednacího 
řádu zavádí povinnost zpravodajů, 
stínových zpravodajů a předsedů výborů 
zveřejňovat v rámci svých zpráv informace 
o uskutečněných schůzkách se zástupci 
zájmových skupin; oceňuje, že od zahájení 
nového volebního období je na 
internetových stránkách Parlamentu k 
dispozici infrastruktura, která umožňuje 
poslancům zveřejňovat plánované schůzky 
se zástupci zájmových skupin; vyzývá 
sekretariát, aby rozeslal podrobné 
informace a uspořádal školení, jejichž 
cílem bude umožnit, aby kanceláře 
poslanců tuto povinnost v plné míře 
dodržovaly; vyjadřuje politování nad tím, 
že současná infrastruktura nezahrnuje 
postup, kterým by poslanci a akreditovaní 
parlamentní asistenti mohli navrhovat 
zlepšení na základě vlastních zkušeností; 
vyzývá útvary Parlamentu, aby vypracovaly 
dotazník, kterým by se každoročně 
získávala zpětná vazba, přičemž výsledky 
tohoto dotazování by se zahrnuly do 
zprávy o používání tohoto nástroje;

46. připomíná, že článek 11 jednacího 
řádu zavádí povinnost zpravodajů, 
stínových zpravodajů a předsedů výborů 
zveřejňovat v rámci svých zpráv informace 
o uskutečněných schůzkách se zástupci 
zájmových skupin; oceňuje, že od zahájení 
nového volebního období je na 
internetových stránkách Parlamentu k 
dispozici infrastruktura, která umožňuje 
poslancům zveřejňovat plánované schůzky 
se zástupci zájmových skupin; vyzývá 
sekretariát, aby rozeslal podrobné 
informace a uspořádal školení, jejichž 
cílem bude umožnit, aby kanceláře 
poslanců tuto povinnost v plné míře 
dodržovaly; vyjadřuje politování nad tím, 
že současná infrastruktura nezahrnuje 
postup, kterým by poslanci a akreditovaní 
parlamentní asistenti mohli navrhovat 
zlepšení a předkládat zpětnou vazbu v této 
věci na základě vlastních zkušeností; vítá 
skutečnost, že generální tajemník pověřil 
služby Parlamentu, aby tento nástroj 
propojily s rejstříkem transparentnosti a 
legislativním přehledem (Legislative 
Observatory), a vybízí, aby bylo 
vynaloženo veškeré úsilí, které by dále 
tento nástroj zlepšilo, včetně toho, aby byl 
poskytnut přístup k údajům poskytnutým 
poslanci EP na internetových stránkách 
Parlamentu ohledně schůzek se zástupci 
zájmových skupin ve strojově čitelném 
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formátu, aby bylo možné propojit schůzi s 
členstvím v delegaci, s cílem poskytnout 
informace o tom, zda se schůzka konala 
na úrovni zaměstnanců, propojit údaje na 
parlamentních internetových stránkách s 
internetovými stránkami samotného 
poslance a zajistit přístup k této 
infrastruktuře ve všech úředních jazycích 
Unie; dále vyzývá Parlament, aby zlepšil 
svou komunikaci s poslanci ohledně 
povinnosti zpravodajů, stínových 
zpravodajů a předsedů výborů zveřejňovat 
informace o konání takovýchto schůzek;

Or. en
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7.5.2020 A9-0021/47

Pozměňovací návrh 47
Daniel Freund
za skupinu Verts/ALE
Franco Roberti, Lara Wolters, Sabrina Pignedoli, Agnes Jongerius, Ramona Strugariu, 
Karen Melchior

Zpráva A9-0021/2020
Maria Grapini
Udělení absolutoria za rok 2018: souhrnný rozpočet EU – Evropský parlament
2019/2056(DEC)

Návrh usnesení
Bod 72 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

72a. opakuje, že koronavirová krize 
představuje zásah vyšší moci, který 
Evropský parlament donutil vyškrtnout z 
kalendáře na rok 2020 značnou část svých 
štrasburských zasedání; trvá na tom, že 
náklady a zdravotní důsledky 
koronavirové krize by neměly být 
směšovány s nákladnými přesuny do 
Štrasburku; důrazně žádá členské státy, 
aby odchylně od Smlouvy netrvaly na 
konání kompenzačních zasedání ve 
Štrasburku;

Or. en
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7.5.2020 A9-0021/48

Pozměňovací návrh 48
Daniel Freund
za skupinu Verts/ALE
Franco Roberti, Lara Wolters, Sabrina Pignedoli, Agnes Jongerius

Zpráva A9-0021/2020
Maria Grapini
Udělení absolutoria za rok 2018: souhrnný rozpočet EU – Evropský parlament
2019/2056(DEC)

Návrh usnesení
Bod 72 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

72b. připomíná, že většina poslanců se 
v tomto volebním období opakovaně 
vyjádřila, že měsíční přesuny z Bruselu do 
Štrasburku jsou spojeny s přílišnými 
finančními a environmentálními náklady, 
které nelze obhájit u voličů a daňových 
poplatníků; žádá členské státy, aby 
posoudily, zda lze ve změněném globálním 
kontextu z finančního a zdravotního 
hlediska nadále trvat na povinnosti 
pořádat 12 plenárních zasedání ročně v 
jiném pracovním místě;

Or. en
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7.5.2020 A9-0021/49

Pozměňovací návrh 49
Daniel Freund
za skupinu Verts/ALE
Lara Wolters, Sabrina Pignedoli, Ramona Strugariu, Katalin Cseh, Karen Melchior

Zpráva A9-0021/2020
Maria Grapini
Udělení absolutoria za rok 2018: souhrnný rozpočet EU – Evropský parlament
2019/2056(DEC)

Návrh usnesení
Bod 107

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

107. bere na vědomí, že Parlament 
uplatňuje politiku nulové tolerance vůči 
obtěžování, a to na všech úrovních včetně 
poslanců, zaměstnanců i akreditovaných 
parlamentních asistentů, a že činí rovněž 
kroky k tomu, aby odrazoval od obtěžování 
na pracovišti; předsednictvo zejména 
přijalo dne 12. března 2018 novelizované 
znění „plánu pro přizpůsobení 
preventivních opatření a opatření včasné 
podpory pro řešení konfliktů a obtěžování 
mezi poslanci a akreditovanými asistenty, 
stážisty nebo jinými zaměstnanci“, byl 
proveden externí audit interní praxe a 
postupů Parlamentu, vznikla síť důvěrných 
poradců a funkce mediátora a proběhlo 
veřejné slyšení za účasti odborníků na 
problematiku obtěžování na pracovišti;  
konstatuje, že výsledky externího auditu se 
očekávaly počátkem listopadu 2018, a 
žádá, aby byly bezodkladně předány, 
jakmile budou k dispozici;  požaduje 
vysvětlení, pro k tomuto zpoždění došlo; 
vítá, že některé skupiny důrazně vybízejí 
své členy, aby se účastnili kurzů 
věnovaných důstojnosti a úctě na 
pracovišti, a mohli tak jít příkladem 
ostatním, a požaduje, aby byla poskytována 
školení poslancům i pracovníkům 
Parlamentu;  očekává, že plán bude v plné 
míře a transparentně prováděn;  nicméně 
vyzývá Parlament, aby zohlednil 

107. bere na vědomí, že Parlament 
uplatňuje politiku nulové tolerance vůči 
obtěžování, a to na všech úrovních včetně 
poslanců, zaměstnanců i akreditovaných 
parlamentních asistentů, a že činí rovněž 
kroky k tomu, aby odrazoval od obtěžování 
na pracovišti; předsednictvo zejména 
přijalo dne 12. března 2018 novelizované 
znění „plánu pro přizpůsobení 
preventivních opatření a opatření včasné 
podpory pro řešení konfliktů a obtěžování 
mezi poslanci a akreditovanými asistenty, 
stážisty nebo jinými zaměstnanci“, byl 
proveden externí audit interní praxe a 
postupů Parlamentu, vznikla síť důvěrných 
poradců a funkce mediátora a proběhlo 
veřejné slyšení za účasti odborníků na 
problematiku obtěžování na pracovišti; 
konstatuje, že výsledky externího auditu se 
očekávaly počátkem listopadu 2018, a 
žádá, aby byly bezodkladně předány, 
jakmile budou k dispozici; požaduje 
vysvětlení, pro k tomuto zpoždění došlo; 
vítá, že některé skupiny důrazně vybízejí 
své členy, aby se účastnili kurzů 
věnovaných důstojnosti a úctě na 
pracovišti, a mohli tak jít příkladem 
ostatním, a požaduje, aby byla poskytována 
školení poslancům i pracovníkům 
Parlamentu; očekává, že plán bude v plné 
míře a transparentně prováděn;
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skutečnost, že k obtěžování v prostorách 
Parlamentu dochází velmi zřídka, a aby se 
proto touto záležitostí zabýval méně 
intenzivně;

Or. en
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7.5.2020 A9-0021/50

Pozměňovací návrh 50
Daniel Freund
za skupinu Verts/ALE
Lara Wolters, Katalin Cseh, Sabrina Pignedoli, Agnes Jongerius, Gabriele Bischoff, 
Pierfrancesco Majorino, Evelyn Regner, Marc Angel, Milan Brglez, Brando Benifei, 
Klára Dobrev, Ramona Strugariu, Pierre Larrouturou, Karen Melchior, Franco Roberti

Zpráva A9-0021/2020
Maria Grapini
Udělení absolutoria za rok 2018: souhrnný rozpočet EU – Evropský parlament
2019/2056(DEC)

Návrh usnesení
Bod 112 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

112a. poukazuje na to, že koronavirová 
krize si vyžaduje přijetí rozhodnutí, která 
mají přím dopad na pracovníky 
Evropského parlamentu, včetně 
subdodavatelů a externistů; v této 
souvislosti poukazuje mimo jiné na 
rozhodnutí uzavřít Dům evropských dějin, 
centra Europa Experience a kontaktní 
kanceláře EP a na změněné podmínky 
externích tlumočníků a pracovníků úklidu 
a stravovacích služeb; uznává, že 
s ohledem na aktuální situaci v souvislosti 
s šířením COVID-19 musí instituce včetně 
Parlamentu přijímat rozhodnutí rychle a 
nebyrokraticky, aby zabránily dalšímu 
šíření viru a ochránily své pracovníky; 
vyzývá nicméně Parlament, aby každé z 
jeho rozhodnutí dodržovalo jeho sociální 
závazky, aby nedocházelo k žádným 
změnám v příjmech resp. aby takové 
změny byly vždy kompenzovány, a aby 
všemi prostředky bránil propouštění osob 
pracujících v prostorách Parlamentu, k 
němuž by došlo v souvislosti s 
koronavirem;

Or. en
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7.5.2020 A9-0021/51

Pozměňovací návrh 51
Daniel Freund
za skupinu Verts/ALE
Marc Angel, Milan Brglez, Brando Benifei, Klára Dobrev, Ramona Strugariu, Pierre 
Larrouturou, Lara Wolters, Katalin Cseh, Sabrina Pignedoli, Agnes Jongerius, Evelyn 
Regner, Karen Melchior, Franco Roberti, Gabriele Bischoff, Pierfrancesco Majorino

Zpráva A9-0021/2020
Maria Grapini
Udělení absolutoria za rok 2018: souhrnný rozpočet EU – Evropský parlament
2019/2056(DEC)

Návrh usnesení
Bod 112 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

112b. poukazuje na situaci, v nichž jsou 
stážisté pracující u poslanců, politických 
skupin a Evropského parlamentu, kteří se 
přemístili do jednoho z pracovních míst 
Parlamentu, aby mohli čerpat ze 
zkušeností z práce pro Unii, a jejichž 
možnosti v tomto ohledu jsou v důsledku 
krize radikálně omezeny; poukazuje na to, 
že Rada a Komise nabízejí stážistům 
možnost zachovat si po smluvní období 
svůj příjem a začít stáž znovu na podzim 
na základě nové smlouvy; vyzývá proto 
Parlament, jeho poslance a politické 
skupiny, aby stážistům nabídli stejnou 
možnost;

Or. en


